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DEN RIGTIGE
FAGBEVÆGELSE!

LAD OS STYRKE DEN
RIGTIGE FAGBEVÆGELSE!
I de sidste par årtier er de gule fagforeninger vokset
enormt meget. Selvom udviklingen er stagneret i de senere
år, har de gule fagforeninger stadig over 300.000 medlemmer
tilsammen.
For DSU er udviklingen en trussel mod den arbejdsmarkedsmodel, vi har bidraget til at skabe, og som vi kæmper for at
udvikle og styrke yderligere. Det har ført til flere
sammenstød mellem de gule fagforretninger og DSU gennem
tiden.

Forklaringen er enkel: De gule fagforretninger undergraver
vores arbejdsmarkedssystem, og gør det sværere for de
rigtige fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer at skabe
et reguleret og trygt arbejdsmarked med ordnede forhold. Allerede om få år kan den overenskomstbærende fagbevægelse
få problemer med at opretholde en stærk forhandlingsposition, viser prognoser.

DE VIGTIGSTE FORSKELLE PÅ DEN RIGTIGE FAGBEVÆGELSE OG DE GULE FAGFORRETNINGER ER FØLGENDE:

DE GULE FAGFORRETNINGER ER
IMOD BLOKADE OG STREJKER
De gule vil ikke vide af de kollektive kampskridt, som arbejdsgivere og lønmodtagere kan benytte sig af – og i sidstnævntes tilfælde er blokade og strejker de vigtigste. Det betyder,
at medlemmer af f.eks. Krifa eller Det Faglige Hus ikke har
noget at ”true” med over for arbejdsgiverne.

DE GULE HAR
BEGRÆNSET ADGANG
TIL ARBEJDSRETTEN
Arbejdsrettens opgave er at løse retlige tvister vedrørende
hovedaftaler og kollektive overenskomster. Den fungerer
parallelt med det almindelige retssystem. Arbejdsretten er
drevet af FH, AC og arbejdsgiverorganisationerne i fællesskab. De gule fagforretninger har meget begrænset adgang
til Arbejdsretten, da de kun i meget begrænset omfang
indgår kollektive overenskomster – og derfor yderst sjældent
har tvister herom. Desuden bidrager de gule fagforretninger
ikke til finansieringen af Arbejdsretten, men lukrerer på det
system, som den rigtige fagbevægelse betaler for.
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DE GULE FAGFORRETNINGER
UDDANNER IKKE TILLIDSFOLK
Der er stort set ingen tillidsrepræsentanter hos de gule
– kun Krifa har nogle få3. Dermed har de gules medlemmer
ikke en kvalificeret og uddannet kollega på arbejdspladsen,
der kan spille en central rolle i konfliktløsning og forhandling
af lokale rammer for arbejdet.

DE GULE FAGFORRETNINGER
FORHANDLER NÆSTEN IKKE
OVERENSKOMSTER
De gule nyder godt af de goder, som den overenskomstbærende fagbevægelse forhandler sig frem til; for de gule
forhandler næsten ikke selv nogen. De få overenskomster,
de forhandler, gælder en rystende lille procentdel af deres
medlemmer. Dermed slipper de gule for det omkostningstunge apparat, som den rigtige fagbevægelse finansierer,
og som gør det muligt at udvikle uddannelser, køre sager i
Arbejdsretten, inddrage medlemmer i OK-forberedelserne osv.
De gule er også ”tværfaglige” og organiserer derfor alle
slags medlemmer, hvor den rigtige fagbevægelse fordeler
medlemmer efter deres uddannelsesbaggrund og/eller fag.
På den måde slipper de gule også for specialisering af
viden inden for bestemte fag og uddannelser.

DSU VIL DERFOR FREMLÆGGE en
række forslag til at gøre grundlaget
for de gule fagforretningers arbejde
ringere og styrke mulighederne for de
overenskomstbærende fagforeninger
gennem ny og ændret lovgivning.

FORSLAGENE ER INDDELT I FØLGENDE DELE:
DEL 1: ÆNDRET BEREGNING AF SKATTEFRADRAG FOR
FAGFORENINGSKONTINGENT
DEL 2: STRAMMERE DEFINITION AF BEGREBET ”FAGFORENINGER”
DEL 3: INGEN ØKONOMISK ULIGHED I RETSSYSTEMET
DEL 4: MERE RETFÆRDIG BESKATNING AF KONFLIKTBIDRAG
DEL 5: ET NYT CSR-BIDRAG MED FRADRAG FOR OK-FONDE

DEL 1

ÆNDRET BEREGNING
AF SKATTEFRADRAG FOR
FAGFORENINGSKONTINGENT
I øjeblikket udgør det maksimale fradrag for fagforeningskontingent 6.000 kr.,
og skatteværdien af fradraget er 25,6 procent. Det betyder, at de gule fagforretninger har en fordel, da deres kontingenter er markant billigere end hos de
overenskomstbærende fagforeninger, hvorimod medlemmer af rigtige fagforeninger ikke får fradrag af en stor del af deres kontingent.
Der kan argumenteres for, at den første del af et fagligt kontingent i realiteten
kun går til at rådgive medlemmerne om deres rettigheder og betale advokater
for eventuelle retssager – altså det både de gule fagforretninger tilbyder OG de
rigtige fagforeninger. Men derefter har de rigtige fagforeninger store udgifter til
uddannelser, forhandlinger, Arbejdsretten osv.
Derfor bør den første del af kontingentet ikke give anledning til fradrag.
Til gengæld skal der være et højere fradrag for resten af kontingentet.

På denne baggrund
FORESLÅR DSU FØLGENDE:
AT DER GENNEMFØRES
EN OMLÆGNING AF SKATTEFRADRAGET for faglige
kontingenter. Konkret skal
der indføres en bundgrænse på 1.500 kr., som IKKE er
fradragsberettiget, såfremt
den betalende ikke er under
uddannelse.
AT SKATTEVÆRDIEN TIL
GENGÆLD HÆVES af den
sidste del af kontingentet –
fra 25,6 procent til 80 procent.
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STRAMMERE DEFINITION
AF BEGREBET ”FAGFORENINGER”

DEL 2

STRAMMERE DEFINITION
AF BEGREBET ”FAGFORENINGER”
De gule fagforretninger har i dag retten på deres side, når
de som det mest naturlige i verden kalder sig selv for ”fagforeninger” – men i realiteten er det vildledende markedsføring.
Det giver et forkert indtryk, og mange danskere tror fejlagtigt, at de gule kan det samme som de overenskomstbærende fagforeninger (se evt. ovenstående forskelle på gule og
overenskomstbærende i indledningen).
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På denne baggrund
FORESLÅR DSU FØLGENDE:
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DEL 3

INGEN ØKONOMISK
ULIGHED I RETSSYSTEMET
Som beskrevet i begyndelsen af udtalelsen, forholder det sig i dag således,
at de overenskomstbærende parter på arbejdsmarkedet (fagbevægelse og
arbejdsgiverorganisationer) bærer alle de omkostninger, som er forbundet
med at drive Arbejdsretten, herunder også betaling af dommere. Disse
udgifter har de gule fagforretninger ikke.
Der anlægges også arbejdsretlige sager i det civile retssystem, men her
er udgifterne langt mindre, da staten jo grundlæggende betaler udgifterne
til at drive domstolene. Så medlemmerne af de overenskomstbærende fagforeninger har langt større udgifter forbundet med deres arbejds- og
ansættelsesretssager. Det finder DSU urimeligt.

På denne baggrund
FORESLÅR DSU FØLGENDE:
AT STATEN FINANSIERER
DOMMERHONORARERNE I
FAGLIG VOLDGIFT. Der
afholdes 200-250 faglige
voldgifter pr. år. Ifølge FH
anslår man de årlige udgifter
til dommerhonorarer til omkring fem millioner kroner.
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DEL 4

MERE RETFÆRDIG BESKATNING
AF KONFLIKTBIDRAG
Hvis medlemmer af en fagforening bliver lockoutet af en arbejdsgiver, eller
de selv vælger at strække, så får de udbetalt konfliktunderstøttelse (erstatning
for løn) under konflikten. Formålet er at sørge for, at konflikten ikke påvirkes af,
at de involverede skal have råd til at leve.
I dag er der forskellige modeller for udbetaling af konfliktunderstøttelse. Der er
den oprindelige, hvor man får udbetalt understøttelse af fagforeningen, som
man bliver beskattet af. Efterfølgende ophæver fagforeningen så et bidrag over
kontingentet til at fylde strejkekasserne op igen, og disse bidrag er fradragsberettigede. Problemet er bare, at beskatningen er højere på udbetalingerne
(konfliktunderstøttelse) end skatteværdien er på indbetalingerne (bidrag til
at fylde strejkekasserne op igen).
På denne måde får staten altså mere ud af en konflikt rent skattemæssigt
– også på det private område – end medlemmerne af fagforeningen gør.
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På denne baggrund
FORESLÅR DSU FØLGENDE:
AT SKATTEVÆRDIEN PÅ
BIDRAG TIL STREJKEKASSERNE STIGER TIL 75
PROCENT, for at give et
incitament til at spare
hurtigt op blandt medlemmerne uden at det koster
for meget.

DEL 5

ET NYT CSR-BIDRAG MED
FRADRAG FOR OK-FONDE
I forbindelse med det ”Fair Løsning”-oplæg, som Socialdemokratiet og SF
fremlagde sammen op til folketingsvalget i 2011, var et af forslagene at
indføre et CSR-bidrag. Det havde til formål at fremme virksomhedernes
sociale ansvar, eksempelvis ift. at tage fleksjobbere, bidrage til integrationen af flygtninge osv. Det forslag gik desværre i glemmebogen
efterfølgende.
Store dele af overenskomsterne løfter et stærkt samfundsmæssigt
ansvar, og ofte på en langt mere effektiv måde end staten gør. F.eks.
bidrager arbejdsmarkedspensionerne til, at historisk få af dem, der er
på det overenskomstdækkede arbejdsmarked i dag, skal frygte at gå en
tilværelse som fattig pensionist i møde. Det gælder også uddannelsesfondene, der finansierer udviklingen af en lang række erhvervsuddannelser
og sørger for, at de passer til den moderne virkelighed. Et sidste eksempel
kunne være træningen af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som bidrager til mere tillid, ro og tryghed på arbejdspladserne.
Derfor bør der indføres et CSR-bidrag, hvor virksomhederne får fradrag, hvis de
har udgifter til nogle af de OK-fonde, der har til formål at understøtte den danske
model på forskellige måder. I dag er der milliarder i disse fonde, som ikke bliver
søgt tilstrækkeligt. Arbejdsmarkedsparter skal først have hul på bylden, i forhold
til hvordan man får arbejdstagere til at tage imod efteruddannelse, før det giver
mening at sikre fondene yderligere økonomisk med disse forslag

På denne baggrund
FORESLÅR DSU FØLGENDE:
AT DER INDFØRES ET CSRBIDRAG PÅ MAKS 1.000 KR.
pr. år pr. fuldtidsansat.
AT VIRKSOMHEDERNE
KAN FÅ FRADRAG I DERES
CSR-BIDRAG, hvis de indbetaler til overenskomstaftalte fonde, der understøtter den danske model
(uddannelse osv.).
Eksempler på fonde:
DA/LO-Udviklingsfond,
Industriens Uddannelsesog samarbejdsfond,
Industriens Kompetenceudviklingsfond.
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